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Detalj- och partihandlarna i livsmedelsbranschen 
Livsmedelstillverkare  
 
 
 
 
LIVSMEDELSVERKETS BESLUT OM ATT GILTIGHETSTIDEN FÖR BESLUT 1752/04.02.20.10/2022  SOM 
UTFÄRDADES 22.3.2022 FORTSÄTTER 
 
 

Med anledning av den exceptionella situationen som kriget i Ukraina har orsakat utfärdade 
Livsmedelsverket 22.3.2022 ett beslut (1752/04.02.20.10/2022) om vissa lättnader i de ob-
ligatoriska förpackningspåskrifterna för livsmedel. Mer detaljerad information om dessa 
lättnader framgår av beslutet. Beslutet är tillgängligt på Livsmedelsverkets webbplats på si-
dan Livsmedelsverket beviljar lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel under 
kriget i Ukraina (https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/nyheter2/livsmedelsverket-kom-
mer-att-forlanga-lattnader-i-fraga-om-forpackningspaskrifter-pa-livsmedel-till-slutet-av-
2022/). 
     
Eftersom den exceptionella situationen som kriget i Ukraina har orsakat fortsätter och till-
gången till råvaror för livsmedel fortsättningsvis varierar, har Livsmedelsverket beslutat att 
det beslut som utfärdades 22.3.2022 fortsätter att gälla fram till 31.12.2022. Beslutet som 
utfärdades våren 2022 gäller fram till 30.9.2022. 
 

IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHETSTID 
 
 Detta beslut träder i kraft 12.9.2022, men det tillämpas från och med 1.10.2022. Beslutet 

gäller fram till 31.12.2022. Livsmedel i enlighet med beslutet som utfärdats 22.3.2022 som 
lagrats och släppts ut för detaljhandel senast 31.12.2022 får säljas slut på det sätt som för-
utsätts i beslutet.  

 
 Den fortsatta giltigheten av beslutet bedöms innan dess giltighet går ut och behovet att 

förnya beslutet bedöms efter situationen. 
 
VERKSTÄLLIGHET 
 

Beslutet ska iakttas trots besvär, om besvärsinstansen inte beslutar något annat. 
 
Aktörer i livsmedelsbranschen uppmanas att diskutera situationen med den lokala tillsyns-
myndigheten innan produkter eller ingredienser som tillfälligt har en felaktig påskrift 
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släpps ut på marknaden. Aktörerna uppmanas ytterligare att vidta alla nödvändiga åtgär-
der under hösten 2022 för att livsmedlens förpackningspåskrifter ändras så att de är fören-
liga med livsmedelslagstiftningen. 
 

SÖKANDE AV ÄNDRING 
 

Ändring av detta beslut får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i Helsingfors i 
enlighet med den bifogade besvärsanvisningen. 
 

YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Ytterligare information om ärendet ger överinspektör Tuulikki Lehto (tfn 050 558 2696).  
 
 Information om att detta beslut utfärdats publiceras på Livsmedelsverkets webbplats, var-
vid beslutet anses ha kommit till berörda parters kännedom. 
  
 

 
Generaldirektör   Antti-Jussi Oikarinen 
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